




 Целта на кабинета е създаване на 

условия за формиране на творчески 

личности, притежаващи задълбочени 

знания, способни към саморазвитие и 

самореализация.



 Обновяване на учебното 

съдържание по химия

 Информатизация

 Усъвършенстване на 

професионалните компетентности 

на завеждащия кабинета.



 Научно – методическо обезпечение 

на кабинета – създаване на система 

за съхраняване на дидактически 

материали

 Традиции на кабинета по химия

 Кабинетът по химия като 

методически център



 Сътрудничество на кабинета с други 

структури

 Обезпечаване на безопасността на 

учениците



 Химичен експеримент с 

най-добър 

педагогически ефект 

може да бъде проведен 

единствено и само в 

добре оборудвана 

лаборатория.

 Кабинетът позволява 

рационално използване на 

урочното време,а това 

съдейства за повишаване 

качеството на знанията на 

учениците.



Поглед отвътре



















Технически средства 







Примери за работа с ИД по

неорганична химия

Предимства на 
интерактивната дъска

Примери за работа с ИД по 
органична химия

Примери за работа с 
интерактивната дъска в 

часовете по СИП

Примери за работа с ИД по

неорганична химия
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Кабинетът по химия е предназначен за провеждане на уроци, по 

време на които е необходимо да се извършват демонстрации  на 

химични опити
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 Благодарение на интегрирания софтуер 

приспособлението дава възможност за запис в различни 

файлови формати, печат, прожекция или обмен на 

работната информация в реално време. 

 Чрез него учениците също могат да участват активно в 

часовете и да изнасят свои презентации и материали.

 Подобен род иновативно обучение ангажира самите 

ученици в по-активното усвояване на преподавания 

материал.



 Прилича на  обикновените дъски, но в същото време помага на 

учителя да използва средствата на обучение леко и 

непринудено,като се намира в непрекъснат контакт с класа.

 Дава възможност за интеграция с информационните системи, 

въведени в училище и използвания софтуер, както и удобството 

за електронен пренос на материалите, създадени в час – по 

електронна поща или чрез друг цифров носител, като се използва 

свързания с дъската компютър.

 Позволява на учителя да прави прости и бързи поправки в 

съществуващите методически материали по време на урока, 

обяснявайки  материала , адаптирайки го към конкретната 

аудитория.
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 Химични свойства

а)взаимодействие с Na

R – ОН + Na → R – ОNa + Н
2
↑

алкохол натриев алкохолат

С2Н5ОН + Na → С2Н5 – ОNa + Н2↑

етанол натриев етанолат



Формули Въгле

водоро

ди

Алкохо

ли

Много

валент

ни 

алкохо

ли

Фено

ли

Алдехи

ди

1.CH3–CH2–OH грешка Б грешка грешка грешка

2.CH2=CH– CH3 Е грешка грешка грешка грешка

3.CH3–CНО грешка грешка грешка грешка Н

4.C2H4(OH)2 грешка грешка З грешка грешка

5.C6H5ОН грешка грешка грешка О грешка

6.CH3–CH2–CH2–CНО грешка грешка грешка грешка Л
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Използвани материали:

 SMART Notebook Math Beta

 OMS


